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 Awal Oktober 2022 lalu, Sincere Foundation mendapat kejutan yang mengharukan dari salah satu anak 

muda melalui akun instagramnya dengan saling berbalas pesan langsung (direct message). Beliau memiliki 

keinginan pada ulang tahunnya kali ini untuk berbagi bersama lansia yang membutuhkan uluran tangan 

dalam kesehatan mereka melalui wadah Yayasan Sinar Cerah Empati yang biasa dikenal dengan Sincere 

Foundation (SF). Dan yang lebih mengharukan lagi, tidak disangka-sangka sang pemilik akun instagram 

@heymegaa yang bernama Mega Limantara ini turut menggalang dana dengan mengajak teman-temannya 

yang juga ingin berbagi kebahagian bersama oma dan opa yang membutuhkan melalui media akun 

Instagramnya.

 Donasi berupa uang tunai terkumpul dengan nominal yang mengejutkan. Selain itu ada 

juga beberapa donasi barang-barang yang masih layak pakai seperti pakaian, sepatu, tas, dan 

lain sebagainya. Namun, Mega Limantara juga tidak datang seorang diri untuk menemui oma 

dan opa, beliau mengajak teman-temannya yang juga turut berbagi suka cita bersama-sama. 

Kegiatan perayaan ulang tahun Mega Limantara ini disambut hangat oleh oma dan opa dengan 

bernyanyi bersama, bermain, bercanda, hingga sekedar berbagi cerita dan makan-makan 

bersama.  Pandangan tentang generasi muda saat ini yang dianggap acuh tak acuh ternyata 

tidak selalu benar, karena tidak semua generasi muda bersikap demikian.  Keinginan Mega 

Limantara yang masih cukup muda untuk merayakan ulang tahunnya bersama oma opa dan 

turut mengajak teman-temannya yang juga ingin berbagi adalah panggilan hati yang membuat 

terharu. Semoga Mega Limantara selalu terberkati dan juga menjadi inspirasi bagi para generasi 

muda lainnya sehingga dapat  melahirkan bibit generasi muda yang berempati dan berjiwa 

sosial tinggi seperti Mega Limantara.
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Renovasi Kanopi
Nursing Home Sodong Raya

Kunjungan calon partner Kanopi Nursing Home
dari Malaysia

 P e r u b a h a n  k e c i l  u n t u k 
kenyamanan dan keamanan para 
penghuni di Kanopi Nursing Home 
(KNH) sangat diperhatikan para 
pengurus KNH. Diadakannya jalur 
khusus bagi pengguna kursi roda, 
kelancaran pembuangan limbah, 
pasokan air, renovasi ringan pintu 
gerbang yang lebih aman, nyaman, 
dan enak untuk dipandang.
 Perbaikan yang terus-menerus 
dilakukan KNH baik dari pelayanan, 
perawatan, pembangunan dan hal 

lainnya yang menyangkut kesejahteraan setiap penghuni 
sedikit demi sedikit memberikan KNH pengalaman 
berharga untuk terus tingkatkan pelayanannya. Dengan 
harapan dapat terus dikembangkan pada KNH-KNH 
lainnya yang akan muncul di Indonesia atau bahkan 
hingga mancanegara.

 Awal sekali dari bulan Oktober 2022 kemarin Kanopi 
Group didatangi tamu dari Negeri Malaysia, adapun 
tujuan dari kedatangannya adalah ingin berkolaborasi 
untuk pengembangan Kanopi Nursing Home (KNH). 
Dengan didampingi Komisaris Eksekutif KNH, Bapak G. 
Andrew Haswin mengajak berkeliling tamu dari Negeri 
Jiran ini. Dari kedatangannya di Kantor Pusat yang 
berlokasi di Jl. Perikani Raya hingga mengunjungi gedung 
P u s a t  P e l a t i h a n 

Kanopi, juga yang pasti mengunjungi KNH yang 
berlokasi di Sodong Raya juga yang berlokasi di 
Kayu Putih.
 K e d a t a n g a n  t a m u  y a n g  i n g i n 
berkolaborasi dengan KNH kali ini, diharapkan 
dapat membukakan jalan KNH jauh lebih 
berkembang dan lebih baik lagi. Tidak hanya 
berkembang dari siknya, KNH juga terus 
mengembangkan pelayanannya yang lebih tulus 
dan penuh kasih.



Buletin Kanopi
Edisi Bulan Oktober 2022

* untuk kalangan sendiri

Buletin Kanopi - Halaman 2

Hotline (021) 489 4415
Whatsapp 0811 80999 87

www.kanopiinsansejahtera.co.id
www.nursinghome.id ~ www.sincerefoundation.id

@kanopinursinghome kanopiinsansejahtera@kanopiinsansejahtera @sincere.foundation yayasansinarcerahempati

Kanopi Insan Sejahtera
melalui tim rekrutmen “mblusukkan” ke luar kota

Pelatihan internal berseri
tentang “CX”, Kanopi Group perbaiki diri

 Kanopi Insan Sejahtera (KIS) dengan slogannya “melayani dengan setulus 
hati” tidak serta-merta dilakukan dengan sederhana dilakukan setiap divisi yang 
berada di bawah naungan KIS. Semua layanan yang akhirnya dirasakan setiap 
klien KIS untuk mendapatkan pelayanan yang setulus hati ini bermula dari divisi 
rekrutmen KIS yang menyaring terlebih dahulu setiap insan yang akan 
bergabung menjadi perawat KIS, hingga pergi ke luar kota hingga ke daerah 
yang dapat dikatakan cukup sulit dijangkau untuk menemukan tenaga 
kesehatan yang siap merawat setulus hati ini.
 Banyak sekali cerita suka bahkan duka dari setiap tugas yang 
dilaksanakan divisi rekrutmen ini. Dari yang tidak diterima kedatangannya 
d e n g a n  o r m a s  ( o r g a n i s a s i 
masyarakat) setempat, hingga yang 
dijamu tuan rumah bagaikan “raja” 
pun ada. Hingga pada bulan Oktober 
2022 lalu, ada cerita dari teman pada 
divisi rekrutmen yang hingga masuk 
berita daring wilayah setempat dalam 
pelaksanaannya menyampaikan 
program, maksud dan tujuan atas 
kedatangannya ke daerah tersebut.

 Pengalaman yang menjadikan 
pelajaran berharga diajarkan pendiri 
Kanopi Group Bapak Kikin Is 
Sugiarno dalam pelatihan internal 
yang di fasilitasi divisi training center 
Kanopi Insan Sejahtera (KIS) guna 
pengembangan diri bagi setiap 
“insan Kanopi” yang bernaung dibawah payung Kanopi Group. 
Pelatihan berseri yang dijadikan beberapa sesi ini benar-benar 
sebuah pelajaran untuk melayani setulus hati kepada setiap 
klien KIS, pasalnya pelatihan yang diadakan ialah membahas 
tentang customer experience (CX) yang mempelajari 
bagaimana pengalaman pelanggan.
 Pelatihan internal ini bertujuan untuk terus memperbaiki 
pelayanan yang diberikan baik dari KIS maupun Kanopi 
Nursing Home (KNH), bahkan untuk ke customer Sincere 

Foundation. Semoga perbaikan diri setiap 
“insan Kanopi” melalui pelatihan ini dapat 
memperbaiki setiap kesalahan yang telah 
t e r j ad i  s ebe lumnya ,  bahkan  un tuk 
memberikan yang lebih baik kedepannya.

Sincere Foundation launching t-shirt baru untuk beramal

 Masih dalam upaya penggalangan dana untuk Opa dan Oma yang membutuhkan, 

Sincere Foundation mengembangkan kreativitas melalui penjualan t-shirt “KISS” (Keep It 

Simple, Stupid) . Melalui penjualan t-shirt ini, Sincere Foundation atau yang disingkat 

dengan SF mengajak masyarakat untuk beramal, sekaligus tampil lebih keren.

 Saat ini, pemesanan kaos bisa dilakukan melalui WhatsApp di 081211963892.

Kanopi Nursing Home kini eksis
di media sosial “kekinian” (tiktok)

Melanjutan kerjasama dengan
Kalbe Group, mulai gandeng Klik Dokter

 Aplikasi tiktok yang kini 

mu la i  banyak  d i gemar i 

m a s y a r a k a t  I n d o n e s i a 

khususnya, juga dimanfaatkan 

Kanopi Nursing Home (KNH) 

d a l a m  m e n g e d u k a s i 

masyarakat apa itu “nursing 

home” yang memang sangat 

jarang sekali masyarakat 

Indonesia mendengar sebutan ini, meskipun sebenarnya nursing home sendiri 

sudah lumrah di luar negeri terutama pada negeri sakura, Jepang.

 Meskipun sejauh ini masyarakat masih tabu untuk kata “menitipkan orang 

tua” dan yang akan terbayang seperti halnya panti jompo ataupun sejenisnya. 

Melalui akun tiktok @nursinghome.id, KNH memberikan tips kesehatan bagi 

lansia, bagaimana kegiatan kesehariannya, hingga momentum yang jarang 

ditemui diluar KNH dalam merawat para lansia dan penghuni KNH lainnya. 

Aplikasi ini dinilai cukup cocok karena memang menampilkan cuplikan video 

singkat, terlebih bagi mereka yang tidak cukup waktu menonton video dengan 

durasi yang terlalu panjang.

 Awal Oktober 2022 kemarin, founder 

Kanopi Group Bapak Kikin Is Sugiarno bersama 

komisaris Bapak G. Andrew Haswin juga 

Direktur Kanopi Insan Sejahtera (KIS) Bapak 

Mahwi Winarto melakukan pertemuan di ruang 

pertemuan kantor pusat yang berlokasi di Jl. 

Perikani Raya bersama salah satu perwakilan 

dari Kalbe Group guna membahas kelanjutan 

kerjasama yang sudah dimulai beberapa waktu lalu.

 Dari pertemuan ini, KIS mendapatkan kesempatan 

berkolaborasi dengan salah satu unit usaha Kalbe yaitu Klik 

Dokter. Selain melakukan pertemuan, perwakilan Kalbe juga 

turut diajak berkeliling 

melihat Training Center 

Kanopi yang berada di Jl. 

S o d o n g  R a y a  d a n 

bertemu dengan para 

instruktur perawat yang 

berada disana.
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Legionellosis, Tanda Penyakit Mirip Covid

Terlalu Banyak Karbon Dioksida dalam Darah Akibatkan Hiperkapnia

Gaya Hidup Dipercaya Bisa Turunkan Risiko Kanker

Ini Gejala Awal Gagal Jantung yang Tidak Boleh Diremehkan

Kesehatan Usus Pengaruhi Fungsi Kebebalan Tubuh

Waspadai, Meningitis Bisa Membahayakan Nyawa

Ortopnea, Gejala Sesak Napas dan Nyeri Dada

Memahami Makna Self Healing yang Sesungguhnya

Liburan Tetap Asyik, Karena Ada Kanopi Nursing Home

Ternyata, Melamun Ada Manfaatnya Bagi Kesehatan Mental

Mengenal Skizoid, Kepribadian yang Tidak Suka Interaksi Sosial

Rajin Berjemur Kurangi Risiko Radang Sendi

Ini Golongan yang Paling Rentan Terkena Osteoporosis

Heat Stress Berbahaya Bila Tak Segera Ditangani

Kurangi Dampak Menopause, Hidup Sehat Sejak Dini

Waspadai Sindroma Metabolik Pada Wanita 40 Tahun Keatas

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/legionellosis-tanda-penyakit-mirip-covid/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/terlalu-banyak-karbon-dioksida-dalam-darah-akibatkan-hiperkapnia/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/gaya-hidup-dipercaya-bisa-turunkan-risiko-kanker/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/ini-gejala-awal-gagal-jantung-yang-tidak-boleh-diremehkan/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/kesehatan-usus-pengaruhi-fungsi-kebebalan-tubuh/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/waspadai-meningitis-bisa-membahayakan-nyawa/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/ortopnea-gejala-sesak-napas-dan-nyeri-dada/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/memahami-makna-self-healing-yang-sesungguhnya/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/liburan-tetap-asyik-karena-ada-kanopi-nursing-home/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/melamun-ada-manfaatnya-bagi-kesehatan-mental/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/mengenal-skizoid-kepribadian-yang-tidak-suka-interaksi-sosial/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/rajin-berjemur-kurangi-risiko-radang-sendi/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/ini-golongan-yang-paling-rentan-terkena-osteoporosis/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/heat-stress-berbahaya-bila-tak-segera-ditangani/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/kurangi-dampak-menopause-hidup-sehat-sejak-dini/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/waspadai-sindroma-metabolik-pada-wanita-40-tahun-keatas/

Yuk lihat artikel menarik tentang kesehatan
yang ada pada website www.kanopiinsansejahtera.co.id !!
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